ČTVRTLETNÍK PRO OBCE HUNČICE, KOŠETICE, LIPNO, LÍŠŤANY, LUHOV,
NÁKLOV, PÍSEK, TŘEBOBUZ
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ČÍSLO 4

ROČNÍK V.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dnes bych Vás v našem Zpravodaji chtěla informovat o tom, že jsme již dokončili opravu
tenisových kurtů. Na tuto opravu jsme získali dotaci od Plzeňského kraje ve výši 250 000,- Kč,
celková oprava se vyšplhala na částku 422 897,- Kč.
Povrch na tenisových kurtech byl nevyhovující a tak byl celkově odstraněn. Odstranění
horní vrstvy bylo v rozsahu 102 m3. Nový povrch byl proveden ze štěrkodrtě 510 m2 a pokládky
asfaltového betonu 472 m2.
Cena za využívání tenisových kurtů zůstává stejná jako v minulých letech což je 48,- Kč vč.
DPH za 1 hod. Bohužel do dnešní doby nemáme správce, který by se nám o kurty staral, a tak se
každý zájemce může obrátit na Obecní úřad. Proto Vás touto cestou žádám, zda by se mezi Vámi
občany nenašel nějaký zájemce. Odměna správce činí 2 000,- Kč za rok. Prosíme případného
zájemce, aby písemnou žádost zaslal na Obec Líšťany.
Doufám, že kurty bude využívat mnoho našich občanů a i jejich přátel, když již Obec
investovala do této akce nemalou částku.
Vaše starostka
OBČANSKÉ OKÉNKO
(redakce nemusí souhlasit s uveřejněnými názory autorů otištěných příspěvků)
Dnes zůstává Občanské okénko prázdné. Myslíme si, že je to škoda. Náš Zpravodaj je místo,
kde můžete vyjádřit svůj názor, postřeh, kritiku nebo přání.
Chtěli bychom poděkovat těm, kdo se nebojí svůj názor prezentovat veřejně a věnují svůj
čas tomu, že nám zašlou vlastní příspěvek. I když redakční rada nemusí souhlasit s uveřejněnými
názory autorů otištěných příspěvků, rádi bychom zdůraznili, že si jich vážíme a ceníme si jejich
činnosti.
Redakční rada
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. a 13. ŘÍJNA 2012
Volby do Zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
dne 12. 10. 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
dne 13. 10. 2012 od 08,00 hodin do 14,00 hodin.
Místo konání voleb:

obřadní místnost obecního úřadu Líšťany
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DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH

Doprava k praktické lékařce - bude organizována vždy v úterý jednou za čtrnáct
dní a to v těchto termínech:
16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 18.12. 2012.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan od autobusové zastávky
a v 9.15 hod. z Hunčic také z autobusové zastávky.
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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OBECNÍ KNIHOVNA V LÍŠŤANECH
Otevírací doba: každé ÚTERÝ, od 16.00 do 17.30 hod., na adrese Líšťany 60.
V naší knihovně je Vám k dispozici cca 3 200 knih nejen pro dospělé čtenáře, ale také pro děti.
Těšíme se na Vás.
POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY SPOJENÉ S ODPADY
Vážení občané,
dovolujeme si upozornit, že lhůta pro splatnost poplatku za TKO uplynula dnem 30. září 2012.
Zkontrolujte si, prosím, zda jste poplatek již uhradily. Předejdete tím řadě nepříjemností a dalším
zbytečným finančním nákladům
500,-- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,-- Kč ročně za pronájem nádoby
x
500,-- Kč za nemovitost
Poplatky lze hradit na obecním úřadu nebo účet obce č. 5723371/0100, při platbě uvádějte
variabilní symbol nemovitosti.
Variabilní symbol se skládá z kódu části obce a čísla popisného nebo evidenčního, osoby trvale bydlící
napíší nejdříve číslici 2 (např. 210577 – pro nemovitost Líšťany 77)

Kódy částí obce:
101 Hunčice
104 Lipno
106 Luhov

102 Těchoděly
2104 Písek
107 Náklov

103 Košetice
105 Líšťany
108 Třebobuz

Dne 14.9. 2012 začal zimní svoz, tzn. nádoby budou vyváženy každý patek.
Pokud nebudete mít nádobu z nějakého důvodu vyvezenou, prosíme o okamžité nahlášení na OÚ
Líšťany, popř. na tel č. 377 915 101.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 10. 2012 - 31. 12. 2012

60 let
Valentová Růžena, Písek 14
Brábníková Marie, Náklov 8
Lang Vlastimil, Líšťany 117
65 let
Denkovičová Terezie, Písek 20
Pfeifer Eduard, Luhov 5
Šatra Václav, Líšťany 55
Opatrná Otilie, Líšťany 50
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70 let
Mlynár Jozef, Líšťany 84
80 let
Nováková Vlasta, Líšťany 25
85 let
Beranová Jaroslava, Košetice 8
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KRONIKA/HISTORIE
Také v dnešním okénku se vracíme ke vzpomínkám zdejší rodačky paní Friedy Formatschek, roz. Heller,
která do odsunu bydlela v Písku, č. p. 16. Čerpáme z knihy s názvem Očima dítěte. Kniha vyšla
v Německu.
Škola
Bylo mi šest let a šla jsem do Líšťan do školy. Naše učitelka byla starší dáma. Opravdu jsme ji
milovali. Dala každému dítěti slabikář, kde bylo mnoho obrázků. Početnici jsme potřebovali také. Chudší
děti dostaly knihy od školy, ale koncem roku musely děti tyto knihy odevzdat zpět.
Měli jsme také zpěv, cvičení a kreslení. Náboženství jsme ještě neměli. Ale při začátku první
hodiny jsme říkali Otčenáš, neboli motlitbu.
Já jsem musela jít každý den sama domů. Některý den jsem šla s dětmi z vesnice Lipno
kousek s nimi až na rozcestí, které vedlo na Písek. Cesta ze školy trvala třičtvrtě hodiny. Každý čtvrtek
jsme měli volno.
Velikonoce
Chci některé zvyklosti osvětlit. Jen se vrátím ke vzpomínkám, které přetrvávají.
V čase půstu, šly jsme my děvčata, vynášet „smrt“. Vycpaná panenka, oblečená do krásných
a pestrých hadříků. Přes ně byla ještě přetažena bílá látka. A s ní jsme šly po vesnici k jednotlivým
domům. Jedna dívka nesla kytici a jiná zase košík s dárky. Před každým domem jsme odkryly tu bílou
látku a ukazovaly „smrt“. Při tom jsme zpívaly k tomu určenou píseň. Darovaná vejce jsme dávaly
jednotlivě opatrně do košíku.
Když jsme navštívili všechny domy, šly jsme do domu, kde jsme „smrt“ zdobily a dělily se
o vejce. I děvčata z jiných vesnic držela tento zvyk.
Na „Smrtnou neděli“ jsme drželi tzv. „praženou neděli“. K obědu se podávalo oblíbené jídlo
pražený hrachovec. Matka na noc namočila hrách na neděli, poté dala na velkou pánev a dala do trouby.
Jako přísady byly použity sůl a tuk. Teple to chutnalo nejlépe.
Na Květnou neděli měli chlapci úkol, tedy i můj bratr – přinést ratolesti a tyto nastříhat. Chlapci
měli již dávno před tím v přivých lesích vyhlídnuté větvičky na keřích a tyto pak donesli. Říkali jim
„Elserové rozsochy“, které v teplé místnosti vyrašily. Teď je budeme svazovat do kruhů, neboli věnců a
ve svazcích zavěšovat. Náš otec zavěšuje tyto svazky v kůlně a na půdě za břevno. A na zasetá pole proti
krupobití.
Ve velikonočním týdnu ve středu zvoní náš obecní zvonec naposled. Na Zelený čtvrtek ráno
o šesté se seskupují vesničtí chlapci na návsi. Pak se rozejdou. Někteří přes hospodářské stavení, jiní přes
dvůr hostinského, další po ulici kolem hostince.
Pak se znovu sejdou, seskupí a jdou seřazeni třikrát přes vesnici. Když prší, tak jdou pouze
jednou. Před každým domem první a nejstarší chlapec s řehtačkou volá: „K motlitbě“. To je pro všechny
obyvatele znamení k hodině modlení. Při druhém průchodu obcí položí řehtací trakař u kříže, klečí
s řehtačkami a modlí se „Anděl Páně“. Na Bílou sobotu ráno řehtají chlapci naposled. Poté chodí po
vesnici dům od domu a řehtají ručními řehtačkami. Jejich zvolání zní: „My řehtáme, my řehtáme
andělský pozdrav, na znamení, že každý křesťan se musí modlit. Padni níže, padni níže na svá kolena.
Pomodli se „Otče náš“ a třikrát Budiž pozdravena panna Maria.“
Po té ještě řekne: „Falešný Jidáši, falešný Jidáši, cos to jemu učinil? Zradil jsi Ježíše, teď musíš
trpěti.“ Poté jsou chlapci obdarováni.
Doma matka peče malé bochánky, velikonoční chléb k velikonoční slavnosti. Tak se děje ve
všech domech naší malé vesnice.
K malování vajec používáme kávovou sedlinu nebo cibulové slupky. Na sobotní večer stavíme
mísu s vodou před domovní dveře na schody. To slouží na Bílou sobotu k mytí obličeje.
Děti byly na velikonoční svátky nově oblečeny. Tak šli moji bratři v novém obleku na velikonoční
mši. Namalovaná vejce ležela v jednom košíku a byla až po mši v kostele rozdána. Vejce byly chutné, ale
ty obarvené chutnaly pochopitelně lépe.
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